Usposabljanje
ISKANJE POKLICNE POTI PO J. L. HOLLANDU
torek, 11. maj 2021, od 9.00 do 16.30 ure
Center za psihodiagnostična sredstva, Litostrojska 44d, Ljubljana
Spoštovani!
Vabimo vas na usposabljanje za uporabo Hollandovih vprašalnikov SDS (Iskanje poklicne poti, oz. angl. Selfdirected search). S tem pripomočkom boste učencem, dijakom, študentom ali odraslim pomagali načrtovati
izobraževalno ali poklicno pot, ki je najbolj skladna z njihovimi interesi in osebnostjo. Usposabljanje je
namenjeno različnim profilom in je (razen za psihologe) pogoj za uporabo vprašalnika.
Na usposabljanju, ki ga bo vodila soavtorica slovenske priredbe z večletnimi izkušnjami, psihologinja Dušica
Boben, boste spoznali vprašalnik in druge pripomočke na lastni koži, osvojili teorijo Hollandovega modela
RIASEC ter se naučili interpretirati rezultate in jih sporočati različnim uporabnikom.
VSEBINA:
 Uvodno spoznavanje in pogovor o SDS rezultatih udeležencev
(pred usposabljanjem bo vsak udeleženec dobil dostop do
elektronskega vprašalnika)
 Predstavitev vseh pripomočkov SDS in njihova uporaba
 Izvedba SDS (klasična in internetna)
 Analiza rezultatov in interpretacija po Hollandovem modelu
RIASEC
 Praktično delo (primeri)
 Mednarodne smernice za uporabo testov in poročanje
rezultatov
 Vprašanja in odgovori ter dogovor za samostojno uporabo in
konzultacije.
Usposabljanje je zaključeno, ko udeleženci izvedejo en primer in oddajo rezultate ter njihovo razlago.
Usposabljanje bo v prostorih Centra za psihodiagnostična sredstva, Litostrojska 44d, Ljubljana. Če bi prišlo do
kakršnih koli sprememb, vas bomo pravočasno obvestili. Obvestili vas bomo tudi, če bi zaradi virusa Corona-19
spremenili način izvedbe usposabljanja.
Cena usposabljanja je 146,40 EUR (120,00 EUR + 22 % DDV). Udeleženci iz iste organizacije imajo 10 %
popusta. Vsak udeleženec bo prejel gradivo (izročke) in ob koncu potrdilo o udeležbi. Poskrbljeno bo tudi za
prigrizke in kavo med odmori. Račun vam bomo poslali po končanem usposabljanju.
Udeleženci usposabljanja lahko kupijo seminarski komplet z 10 % popustom. Komplet naročite na prijavnici.
Prosimo, potrdite udeležbo s priloženo prijavnico. Račun in potrdilo o udeležbi vam bomo poslali po končanem
usposabljanju.
Veselimo se srečanja z vami.
Anita Jovanova
Ljubljana, 15. december 2021

PRIJAVNICA ZA UDELEŽBO NA USPOSABLJANJU
»ISKANJE POKLICNE POTI PO J. L. HOLLANDU«,
ki bo 11. maja 2021
Udeleženec/-ka:_____________________________________________________________________________
Naročnik (plačnik): ___________________________________________________________________________
Naslov: ____________________________________________________________________________________
Telefon: _______________

Faks:_______________

Zavezanec za DDV (ustrezno obkroži): DA NE

E-naslov udeleženca: ___________________________
Davčna številka: _______________________________

Kotizacijo, ki znaša za enega udeleženca 146,460 EUR (120,00 EUR + 22 % DDV) bomo poravnali po prejetju
računa. Upoštevali bomo 10 % popust v primeru več prijavljenih iz iste organizacije.

Po posebni ceni za udeležence usposabljanja 168,03 EUR (10 % popust in DDV sta že upoštevana) naročamo:
____ kos seminarskega kompleta SDS (priročnik, iskalo poklicev E in R, abecedno iskalo poklicev E in R,
5 vprašalnikov SDS-R in 5 vprašalnikov SDS-E na papirju ter 5 elektronskih vprašalnikov R in 5 elektronskih
vprašalnikov E).

Podpis udeleženca:

Podpis odgovorne osebe:

Datum:

Žig:

Podpis udeleženca pomeni privolitev, da Center za psihodiagnostična sredstva, d. o. o. zbrane osebne podatke hrani in obdeluje za
izdajo potrdil o izobraževanju in za lastne potrebe ter za informacijo plačniku o udeležbi na seminarju do preklica.
Prijavnico pošljite na Center za psihodiagnostična sredstva, d. o. o. Litostroska 44d, Ljubljana, T 01 51 41 666,
Fax 01 51 41 662, skenirano na psiholog@center-pds.si.

